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Woensdag 24 maart 2021  
 
Schooltijden 
Voor de kerstvakantie hebben we u geïnformeerd over het mogelijk wijzigen van de 
schooltijden. Om de mening van de ouders te peilen is er in december een enquête 
uitgezet. De uitkomsten van de enquête kunt u hieronder lezen: 
 
Van de 28 uitgedeelde formulieren zijn er 18 weer ingeleverd. Hiervan waren er 14 
voor (=78%) en 4 tegen (=22%) de wijziging van de schooltijden. Naar aanleiding van 
de uitslag heeft de MR ingestemd met het voorstel, met het advies om dit pas na de 
zomervakantie in te voeren. Om ouders ruim de gelegenheid te geven in te spelen op 
de gewijzigde situatie gaan we dat advies van de MR overnemen en de nieuwe 
schooltijden pas na de zomervakantie invoeren.  
 
Op de ingevulde formulieren zijn er door een aantal ouders vragen en opmerkingen 
ingevuld en dan met name over het totaal aantal lesuren, de voordelen voor de 
kinderen, de lunchpauze en de concentratie van kinderen. Al deze genoemde aspecten 
nemen we serieus en bespreken we intern en met de MR in de aanloop naar de 
definitieve invoering. Vanaf de zomervakantie zien de schooltijden er dus als volgt uit:  
 

Dag Groep 1/2: Groep 3/4: Groep 5/6/7/8: 
Maandag  8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur 
Dinsdag  8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur 
Woensdag 8.30-12.00 uur  8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur 
Donderdag 8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur 8.30-14.00 uur 
Vrijdag 8.30-12.00 uur 8.30-12.00 uur 8.30-14.00 uur 

 
Nieuwe leerling 
Vorige week is Jelmar 4 jaar geworden en dat betekent 
dat hij nu echt naar de basisschool mag. Welkom Jelmar 
en veel plezier bij ons op school!  
 
Pasen 
Volgende week donderdag 1 april vieren we het Paasfeest 
in de eigen groep. Jammer genoeg kunnen we het 
vanwege de maatregelen niet gezamenlijk met alle 
kinderen vieren, maar in de eigen groep is het ook erg 
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gezellig. Het Paasthema in Trefwoord is dit jaar: ‘Liefde is sterker’. Na de viering is er 
een Paaslunch. Dat betekent dat de kinderen geen eten voor tussen de middag mee 
hoeven te nemen. De kinderen zijn deze dag, net als anders, uit om 14.30 uur. Goede 
vrijdag 2 april en Paasmaandag 5 april zijn de kinderen vrij.  
 
Enquête thuisonderwijs 
Op de enquête over het thuisonderwijs zijn 13 reacties gekomen. De gemiddelde 
beoordeling was een 8 (4 van de 5 sterren). Naast heel veel zaken waar u tevreden over 
was, hebben we ook een aantal tips gekregen waar we weer ons voordeel mee kunnen 
doen. We kunnen niet aan alle wensen en verzoeken voldoen, maar waar we ons 
kunnen verbeteren gaan we dat doen. Heel hartelijk dank voor de feedback. 
 

Jarigen 
Maart 
27 Silke (10 jaar)  
 
April 
6 Amy (9 jaar) 
8 Foeke Pieter (9 jaar) 
11 Jelte (6 jaar) 
29 juf Anky 
 

Kijkavond 
Op de kalender staat een kijkavond (ouders met kinderen) gepland voor maandag 12 
april. Vanwege de maatregelen kan deze helaas niet doorgaan. 
 
Koningsspelen 
De koningsspelen staan gepland op vrijdag 23 april, maar deze verschuiven we naar 
vrijdag 30 april. Dit is de dag voor de meivakantie. 
 
Meivakantie 
De meivakantie is dit schooljaar van maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei. Het is per 
schooljaar verschillend, maar dit keer dus twee weken. 
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
 

 

Agenda 
 
April 
1 Paasviering 
1 Rapport mee 
2 Goede vrijdag (leerlingen vrij) 
5 Paasmaandag (leerlingen vrij)  
19/20 Oudergesprekken (facultatief) 
27 Koningsdag (leerlingen vrij) 
30 Koningsspelen 
 
Mei 
3-14 Meivakantie 

 


